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مقاومت به دوران اشغالگری صهیونیست ها پایان خواهد داد
دبیرکل دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلس��طین به 
رژیم صهیونیستی هشدار داد که حمایت دولت آمریکا نمی تواند سرنوشت محتوم 
و حتمی وی و رژیم صهیونیس��تی را تغییر دهد و مقاومت فلس��طین با قدرت و 

صالبت به دوران اشغالگری و دولت منحوس صهیونیستی پایان خواهد داد.
حس��ین امیرعبداللهیان ضمن محکوم کردن تجاوز بی رحمانه رژیم اشغالگر 

قدس به غزه، س��کوت مجامع بین المللی و مماشات و سکوت برخی کشورهای عربی 
را عل��ت دیگری برای تداوم بمب��اران کودکان، زنان و مردان غزه عنوان کرد و از مجامع 
بین المللی و مجالس کش��ورهای اس��المی و بین المجالس جهانی خواست که با محکوم 

نمودن این حمالت ضد انسانی در حمایت از ملت فلسطین اقدام کنند.
وی افزود: مقاومت فلسطین با قدرت و صالبت به دوران اشغالگری و دولت منحوس صهیونیستی 

پایان خواهد داد و قدس و سرزمین های اشغالی به حول و قوه الهی آزاد خواهند شد.

مقاومت
آمریکا تا سال ۲۰۳۰ با سه چالش جدی روبه رو خواهد شد

مشاور فرمانده معظم کل قوا گفت: آمریکا تا سال ۲۰۳۰ با سه چالش اقتصادی، 
نظامی و فرهنگی روبه رو می شوند.

سرلش��کر س��یدیحیی رحیم صفوی افزود: به ن��درت در کل مناطق جهان 
منطق��ه ای به اهمیت خلیج ف��ارس می توان پیدا کرد. وی اف��زود: وقتی در یک 

منطقه الیه های ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک برهم منطبق می شود، 
آن منطق��ه راهب��ردی خواهد بود و هنگامی که یک منطق��ه از وزن برتر راهبردی و 

ژئوپلیتیکی برخوردار شود، همه قدرت های جهان به آن منطقه چشم خواهند دوخت.
وی افزود: آمریکایی ها در راهبرد امنیت ملی خودشان در سال ۲۰1۲ اعالم کردند که از 
نظر نظامی به سمت جنوب شرقی آسیا و اقیانوس آرام خواهند رفت و قصد دارند آرام، آرام 
به سمت آن منطقه تغییر استراتژی بدهند به دلیل اینکه چین قدرت تأثیرگذار اقتصادی در 

مقابل آمریکا است و روسیه نیز قدرت نظامی مقابل آمریکا محسوب می شود.

دیدگاه
بلند شدن هر ندای اختالفی، کار دشمن است

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اش��اره به سفر اخیرش به مناطق سیل زده 
در استان خوزستان، گفت: هر حلقومی که ندای اختالف از آن بلند می شود کار 
شیطان و دشمن است. اتحاد نقش بزرگی در حل مسائل کشور دارد. در مناطق 

سیل زده آنچه دیده ام همین بود.
حجت االسالم محمد محمدی گلپایگانی گفت: دشمن با تمام وجود سعی می کند 

با نقش��ه های شیطانی این اتحاد را از بین ببرد. ما روحانیون که تریبون و فرصت داریم 
رسالت مان این است که اهمیت این اتحاد را یادآور شویم. هر حلقومی که ندای اختالف از 

آن بلند می شود کار شیطان و دشمن است. 
وی افزود: اتحاد نقش بزرگی در حل مسائل کشور دارد. در مناطق سیل زده آنچه دیده ام 
همین بود. مردم یکپارچه و متحد پشت سر مقام معظم رهبری ایستاده بودند. وجود شریفشان 
مورد احترام است با آنکه ناراضی بودند و هستند اما در موضوع رهبری همه نظرشان یکی بود.

نظرگاه

اساتید فرماندهان جنگ نرمند
امروز کش��ور به جوانهای��ی نیاز دارد ک��ه بتوانند 
بازوان پُرقدرتی باش��ند برای پیشرفت کشور، سرشار از 
انگیزه ی ایمانی، بصیرت دینی، هّمت بلند، جرئت اقدام، 
اعتمادبه نف��س، اعتقاد به اینکه »ما میتوانیم«، امید به 
آینده، افقهای آینده را روش��ن و درخشان دیدن، روح 
اس��تغناء -نه به معنای اعراض از فراگیری از بیگانگان، 
ک��ه ای��ن را ما هرگ��ز توصی��ه نکرده ای��م و نمیکنیم؛ 
حاضریم ش��اگردی کنیم پیش دیگران که از ما بیشتر 
بلدن��د- روحّیه ی اس��تغناء از تأثیرگ��ذاری، تحمیل و 
سوءاس��تفاده ی از انتق��ال دانش که ام��روز در دنیای 
دانشمند که دنیای قدرت استکباری است این معنا رایج 
است -این روحّیه ی استغناء باید در جوان وجود داشته 
باشد- روحّیه ی فهم درست از موقعّیت کشور که ما در 
کجا هستیم و کجا میخواهیم برسیم و چگونه میتوانیم 
این راه را طی کنیم -که در بیانات امروز این اس��اتید، 
نکات روشنی در این زمینه حقیقتاً وجود داشت- قاطع 
بودن در برابر دس��ت اندازی، تجاوز و خدش��ه دار کردن 
استقالل ملّی؛ ما به جوانهایی با یک چنین روحّیه هایی 
نیاز داری��م. این روحّیه ها را، این امتیازات را اس��تادها 
میتوانند در نس��ل جواِن مش��غول تحصیل و علم آموز 
کشور، القا کنند و تزریق کنند و به وجود بیاورند؛ استاد 
این اس��ت؛ البّته با روش، با من��ش، نه با درس اخالق. 
توصیه نمیکنم که اساتید علمی، کالس اخالق بگذارند 
برای دانش��جو؛ این یک کار دیگری است. اساتید ما با 
رفتار خودشان، با اظهارات خودشان، با منش خودشان، 
با اظهار عقیده هایی که در زمینه های مختلف میکنند، 
میتوانن��د این تأثیرات را در دانش��جوی خود، در جوان 
امروز القا کنند و به وجود بیاورند و خلق کنند. اینکه ما 
گفتیم اساتید فرماندهان جنگ نرمند، این به این معنا 
است. اگر آن جوان -همچنان که ما عرض کردیم- افسر 
جوان جنگ نرم اس��ت، اس��تاد، فرمانده او است و این 

فرماندهی به این صورت است.

بیاناتدردیداراساتیددانشگاهها
13تیر94

مخاطب شمایید

 شرط آمریکا برای معافیت عراق
از تحریم های ایران

حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس نوشت: 
براس��اس برخی منابع سیاسی عراقی، آمریکا به 
دولت عراق اطالع داده اس��ت در صورتی که تا نیمه ماه 
آینده میالدی با شرکت آمریکایی اکسان موبیل قرارداد 
انرژی امضا کند، دول��ت آمریکا برای ادامه همکاری های 

اقتصادی دولت عراق با ایران معافیت صادر خواهد کرد.

افشاگری درخصوص منشا پیامک های مزاحم
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، نوشت: 
دوش��رکت به نامهای "داتیس شهر راز" و "تک 
رایان سپهر" مربوط به دو برادر، در تامین سیم کارت های 
ارسال پیامک های مزاحم تبلیغاتی نقش زیادی داشته اند. 
اولی ۴۲ درصد و دومی ۳1 درصد از سیم کارتهایشان - 
حدود ۲۰۰۰ عدد - برای ارسال پیامک تبلیغاتی مزاحم 

استفاده شده است. برخورد می کنیم.

بازداشت معلمان و کارگران در مقابل مجلس 
هتک حرمت خانه ملت بود

عبدالکریم حسین زاده نماینده مجلس شورای 
اسالمی نوش��ت: برخورد با کارگران و معلمان 
در روز کارگ��ر و روز معل��م آن ه��م در مقابل مجلس، 
هتک حرمت »خان��ه ملت«، جایگاه معلمی و کارگری 
اس��ت. ریاس��ت محترم مجل��س بنا به س��وگند خود، 
موظف به دفاع از ش��أن مجلس اس��ت و بای��د با اقدام 
جهت آزادی بازداشت شدگان و دلجویی از همه، نشان 

دهد که مجلس همچنان خانه ملت است.

برپایی سفره های افطاری در مناطق سیل زده
فاطمه سعیدی نماینده مردم تهران در مجلس 
نوش��ت: گروه ها و س��ازمان های زیادی در ماه 
مبارک رمضان اقدام به گسترانیدن سفره های افطاری 
می کنن��د. امیدوارم با یک تصمیم صحیح س��فره های  
افطار را به مناطق س��یل زده ببریم. در ماه رحمت الهی 

هموطنان سیل زده مان را تنها نگذاریم.

 افتتاح شعبه دوم تورقوزآباد
با مدیریت افتخاری نتانیاهو!

حرکت خودجوش تعدادی از جهادگران حاضر در 
یکی از روستاهای شهرستان پلدختر در شبکه های 
اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. در این اقدام مبتکرانه این 
جوانان دس��ت به تأس��یس ش��عبه دوم س��ایت موشکی 
قالیشویی تورقوزآباد زدند و البته مدیریت افتخاری آن را هم 
به نام نتانیاهو زدند! این جهادگران فرش های سیل زدگان را 
گل روبی می کنند و می شویند تا در زمان اسکان دائم خود 

بتوانند از فرش های تمیز خود استفاده کنند.

سیاست مجازی
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سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى کاشان

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/3
(مرحله اول)

موضوع مناقصه: انجام بخشى از خدمات پشتیبانى در رسته هاى فنى و مهندسى ، 
ادارى و مالى ، و خدماتى بر اساس شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/2/23 ، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا 

تاریخ 98/2/25 و بازگشایى پاکات در مورخ 98/2/26 مى باشد. 
آدرس: بلوار شهدا - سازمان پارك ها و فضاى سبز
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حمیدرضا ممیز- مدیرعامل سازمان

سازمان پارکها و فضاى سبز 
      شهردارى کاشان
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سوشیانت آسمانی

شروع جنگ همیشه با توپ،  انقالب راکت و حمله نظامی نیست، ج�اده
خیلی سال اس��ت که ابزارهای جنگی تغییر کرده 
اس��ت، خیلی سال است که از وسط پذیرایی خانه 
هم می توان جنگ را به شدیدترین شکلش شروع 
کرد و دش��من را به اس��ارت گرف��ت، برای همین 
اس��ت که باید آرایش جنگی مناس��ب حال و روز 
جدی��د را گرفته و همواره همانط��ور که نیروهای 
مس��لح در کشور آماده اند و اجازه نمی  دهند کسی 
خیال بد نس��بت به مرزهای مان داش��ته باشد، از 

مرزهای جدید حراست کرد و به گوش باشیم.
مسیر انقالب مس��یری است که هر کسی تاب 
طی کردنش را ندارد، مس��یری اس��ت که دشمنان 
زیادی در راه برایمان تله انفجاری کاشته اند، مسیری 
است که هر لحظه ممکن است آوار دشمن بر سرت 
خراب شود اما... مسیر انقالب مسیری است که یک 
نفر در آن به تنهایی یک لشکر است و خداوند قبل از 
هر چیزی وعده فتح  پیروزی انقالبی ها را در مقابل 
دشمنان داده است. اما در این مسیر الزم است گوش 
 به  زنگ ب��ود و آرایش جنگی متناس��ب گرفت. اما 

آرایش جنگی مناسب در فضای کنونی چیست؟!

ضرورت باور فضای جنگی
اولی��ن اصل ب��رای ایجاد آرای��ش جنگی این 
اس��ت که هم مردم و هم مس��ئوالن باور کنند که 
در ش��رایط جنگی به س��ر می بریم و ب��ا توجه به 
دشمنان قسم خورده ای که از زمان پیروزی انقالب 
پیدا کردیم الزم است هوشیار باشیم. باید این باور 
در جامعه ایجاد شود که هوشیاری فقط مخصوص 
نیروهای مس��لح و نظامی نیس��ت و هر فردی باید 
خ��ودش آرای��ش جنگی مناس��بی را ب��ا توجه به 

ابزارهای مدرن جنگ اتخاذ کند.
باید به جامعه این باور القا ش��ود که همه افراد 
در هر س��مت و پست و نقشی که دارند نیاز است 
که موقعیت شناس��ی داش��ته و ب��ا ابزارهای مدرن 
جنگ��ی که دش��ن ممکن اس��ت از آنها اس��تفاده 
کند آش��نا ش��وند. مس��ئوالن بای��د بیاموزند که 
گاهی انتش��ار اخبار نادرس��ت و تالش برای ایجاد 
اخت��الف می  توان��د ابزار جنگی دش��من باش��د و 
قبل از ه��ر حرفی و بیان ه��ر اختالفی به عاقبت 
کالم بیندیش��ند. مردم هم باید بدانند که دشمن 
می تواند از مستندهای تلویزیون های فارسی زبان تا 
اجی��ر کردن دالل  هایی برای باال بردن قیمت ها در 
مسیر جنگ کوشیده باشد و قبل از هر حرکتی به 
این بیندیشند که شاید آنچه آنها را به خشم آورده 

ابزار جدید دشمن برای آغاز جنگ باشد.

شناخت فضای سایبر
در وهله دوم آنچه امروز دنیا را در تسخیر خود 
درآورده افزایش و متولد ش��دن فضاهای جدید در 
دل فضای سابیری دنیاست، گاهی یوتوب با انتشار 
ویدئوی��ی غوغا می کند و گاهی در اینس��تاگرام و 
توئیتر یک عکس همه چیز را به هم می ریزد، پس 
الزم اس��ت افسران جنگ سایبری تربیت شده و با 
ابزارهای جدید به جنگ آنهایی که قصد تس��خیر 
اذه��ان عمومی را دارند به مبارزه بپردازند. باید در 
برابر انتش��ار بی حد و حصر س��ایبری حرفی برای 
گفتن داش��ته و محتواهای متناسب برای مقابله با 

اراجیف دشمن تولید کنیم.
پس یکی از ابزارهای این جنگ جدید شناخت 
فضای سایبری است که می تواند مثمرثمر واقع شده 
و آرایش جنگی مان را بعد از آمادگی نیروهای مسلح 
کامل کند. می تواند مسیر نفوذ را ببندد و دشمن را 

از حضور در این جبهه ناامید سازد. 

باال بردن سواد رسانه ای
نکته مهم تالش برای باال بردن س��طح س��واد 
رس��انه ای در کشور اس��ت. هم مسئوالن، هم مردم 
و هم رس��انه ها باید در زمینه ه��ای مختلف تالش 
کنند که با باال بردن سطح سواد خود و پیرامونشان 
مانعی برای ایجاد تشویش و شروع جنگ بر اثر فقر 

فرهنگی ش��وند. همه باید ب��ه منابع اخباری که در 
فض��ای مجازی می خوانند حس��اس بوده و اخبار را 
تنها از منابع رسمی باور کرده و برای اخبار موهوم و 
شک انگیز دنبال رفع تردید باشند تا دشمن را برای 
شایعه پراکنی و کشیدن آشوب به داخل جامعه برای 

ایجاد جنگ داخلی ناامید کنند.
یادمان نرفته که کمبود س��واد رسانه ای و البته 
قصور مسئوالن در اطالع رسانی فوری برای خودکشی 
دختری در مهاباد چه آشوبی به پا کرد، باید یادمان 
بماند و آرایش جنگی مناسب را برای اخباری مشابه 
اخذ کنیم و سواد جامعه را ارتقا داده و مسئوالن هم 

در انتشار اخبار صحیح پیشقدم باشند.

موقعیت شناسی در انتقاد و سخنرانی
یکی از مهمترین نکات موقعیت سنجی مسئوالن 
کش��ور و موعظان و س��خنرانان اس��ت ک��ه باید با 
درایت اجازه ندهند که از بخش��ی از سخنرانی ش��ان 
سوء اس��تفاده ای برای تحریک مردم و یا طیف مقابل 
صورت گیرد. باید صحبت هایشان را واضح، با درایت 
و تدبیر بیان کرده و از درگیری لفظی در تریبون های 
عمومی پرهیز کنند تا بیخود و بی جهت جامعه را به 
التهاب و دودستگی که یکی از ابزارهای جنگ مدرن 

است نکشانند.
مسئولین باید بدانند که همواره در خط مقدم 

جنگ هستند و بر همین اساس باید آرایش جنگی 
 را جدی گرفته و این اصل را برای لحظه ای حتی با 

عصبانیت آنی فراموش نکنند.

صداقت مسئولین و مردم
نکته مهم این است که صداقت باید در برخورد 
مسئولین با مردم حفظ شده و به عنوان اصلی ترین 
تاکتیک از آن اس��تفاده ش��ود چراک��ه اگر اعتماد 
مردم به مسئوالن ش��ان از بی��ن رود حتی آرایش 
جنگی نیروهای مسلح هم نمی تواند آنطور که باید 
در مقابل دشمن قد علم کند. پس اعتماد مردم به 
نظام به عنوان پشتوانه ای محکم باید حفظ شده و 
از آن حراست شبانه روزی به عمل آید، اصال شاید 

دشمن همین نقطه را هدف گیرد. 
برای رف��ع این نگرانی باید مس��ئولین دائما با 
مردم با صداقت س��خن گویند، اینطور نباش��د که 
امروز و این ساعت حرفی را بیان کنند که دو ساعت 
بعد خالفش ثابت ش��ود، این حف��ظ اعتماد مردم 
می تواند از ه��ر گنبد آهنینی محکم ت��ر در مقابل 

ابزارهای جنگ مدرن به کار آید.
در نهایت مهم است که آرایش جنگی مناسب 
را داش��ته، حفظ کرده و به ب��ودن در میدان نبرد 
باور داشته باشند و داشته باشیم تا بتوانیم در برابر 

تهدیدات دشمن دوام آورده و محکم بیاستیم.

بودندرمیداننبردراباورکنیم؛

»اعتماد مردم« کارآمدترین گنبد آهنین در مقابل دشمن

وزیرکشور:
حتیتصورمذاکرهباآمریکا

مطلقًامنتفیاست
رئیس شورای امنیت کشور با مرور سوابق  فاطمي دخالت ها و فشارهای ظالمانه آمریکایی ها میدان
در م��ورد کش��ورمان و بدعهدی آمری��کا در برجام، حتی تصور 
مذاکره را در شرایط فعلی معادل فشار بیشتر و گام های بیشتر 

علیه ایران دانست و آن را مطلقاً منتفی برشمرد.
عبدالرض��ا رحمانی فضل��ی در آغ��از همایش اس��تانداران 
سراس��ر کشور، ضمن تشکر از اس��تانداران استان هایی درگیر 
بحران س��یل و استانداران استان های معین، گفت: کمک های 
استان های معین به استان های سیل زده قابل توجه بود و سایر 

استان ها نیز در این زمینه هرچه توانستند انجام دادند .
وزیر کشور همچنین ضمن گرامیداشت روز معلم و سالروز 
ش��هادت ش��هید مطهری گفت: دش��من در اوای��ل انقالب در 
جهت ضربه زدن و خس��ارت به انقالب، با به ش��هادت رساندن 
ش��خصیت هایی چون ش��هید مطهری که مس��لک و اندیش��ه 
و تفکرش��ان در اوای��ل انقالب موثر و در اس��تمرار انقالب قطعاً 
می توانست موثرتر باشد، به خوبی نشانه گیری کرد؛ با این حال، 
خون جاری این شهدا در کالبد انقالب استمرار و دوام انقالب را 

درپی داشت و خط رهبری و انقالب را برای ما روشن تر کرد.
رحمانی فضلی با اش��اره به اینکه در دنیا با شرایط پیچیده و 
جدیدی روبه رو هس��تیم و رقابت ها شدید و بلوک بندی ها دچار 
تغییر شده است گفت: دخالت آمریکا از منظر قلدری و زور، آشکار 
است. آمریکا هم در نهادها و تشکیالت بین المللی و هم درپیمان ها 
و تفاهم��ات جهان��ی و هم در امور داخلی کش��ورها، بدعهدی و 
دخالت می کند. وی با مرور سوابق دخالت ها و فشارهای ظالمانه 
آمریکایی ها در مورد کشورمان و بدعهدی آمریکا در برجام، حتی 
تصور مذاکره را در ش��رایط فعلی معادل فش��ار بیشتر و گام های 

بیشتر علیه ایران دانست و آن را مطلقاً منتفی برشمرد.
وزیر کش��ور با بیان اینکه دش��منان کینه عمیقی نسبت 
به جمهوری اس��المی دارند، گفت: باید مقاومت و استقامت را 
تقویت کنیم که آنها به این نتیجه برس��ند که جز پذیرفتن ما 

و کنار آمدن با راه دیگری ندارند.
وی افزود: فش��ار آنه��ا از طریق نفت و ب��ا خیال به صفر 
رس��اندن فروش نفتمان اس��ت اما جمهوری اسالمی از طرق 
مختلف تالش می کند، و جلوی آنها خواهد ایس��تاد. دشمنان 
صرفاً با ایران مش��کل ندارند بلکه با اس��الم و همه کشورهای 

اسالمی مشکل دارند و به دنبال این هستند که اسالم واقعی از 
منطقه برچیده ش��ود. دشمنان تالش دارند در حوزه اقتصادی 
و مالی، منطقه و کش��ور ما را س��ال های سال عقب بیندازند و 
ب��ه همین دلیل باید دق��ت کنیم و با درایت و تدبیر امور را به 

بهترین نحو و با کمترین هزینه ممکن پیش ببریم.
رحمانی فضلی در ادامه ب��ا تاکید بر اینکه باالترین تدبیر، 
مایوس کردن دش��منان از تاثیرگذاری تحریم هاس��ت، گفت: 
تولید، اش��تغال و س��رمایه گذاری در استان ها می توانند هسته 
اصل��ی این کار باش��د. مهمتری��ن گام در زمینه س��ازی ایجاد 
اشتغال و افزایش سرمایه گذاری ها، کنترل اضطراب و استرس 

و تنش های جامعه است.
وزیر کشور ادامه داد: استان ها باید طرح و برنامه استان خود 
برای مقابله با تحریم را داشته باشند و هرکدام سهم خود را در 
این مسیر تعیین کنند و در این راستا باید افراد عالم، باانگیزه و 

سختکوش را پای کار بیاورند تا به نتیجه مطلوب دست یابند.
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه نباید بگذاری��م رفاقت ها بر انجام 
مس��ئولیت ها و وظای��ف غلبه کن��د، گف��ت: جهت گیری های 
سیاسی و جناحی، رفاقت و مواردی نظیر اینها نباید زمینه ای 
برای کوتاهی در انجام مس��ئولیت ها باشد و استانداران باید با 
حری��ت و آزادگی به وظایف خود عمل کنند. رحمانی فضلی با 
بی��ان اینکه محور انجام وظایف و مس��ئولیت ها؛ قانون، مردم، 
مناف��ع عمومی و رضای خدا اس��ت، گفت اس��تانداران الگوی 
مدیران استانی در نحوه عملکرد و برخورد هستند و باید اصل 

را بر حل مشکالت کشور بگذارند.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات 
پیرامون بازسازی مناطق س��یل زده و برنامه های وزارت کشور 
در این زمینه اش��اره کرد و گف��ت: اولویت های اصلی پرداخت 
خسارت به مردم و بازسازی مساکن و تعمیر خانه هاست تا مردم 
هرچه سریع تر به روال عادی زندگی برگردند. همچنین تامین 
اقالم مورد نیاز و کاالهای آسیب دیده مردم مورد توجه است و 

در نهایت بحث نوس��ازی و تعمیر و بازسازی زیرساخت ها و 
تمهیدات پیشگیری انجام خواهد شد. 
وی تاکید کرد: همه مراحل یاد ش��ده 
هم��گام باهم پیش م��ی رود اما برنامه 
این اس��ت که ابتدا مردم در خانه های 

خود مستقر شوند.
رئیس قرارگاه بازس��ازی مناطق 
س��یل زده تاکید ک��رد: اس��تانداران 
جلسات متناظر قرارگاه را در استان ها 

برگزار کنن��د و مصوبات به کمیته های 
ذی��ل قرارگاه ارس��ال ش��ود. همچنین 

با مس��ئوالن س��تادی به صورت مس��تمر در ارتباط باش��ند و 
موضوعات اس��تان خ��ود را پیگیری کنند. وی ی��ادآوری کرد: 
همانگونه که در مرحله مقابله به خوبی عمل کردیم و وحدت و 
هماهنگی میان نهادها و دس��تگاه ها به خوبی برقرار بود و همه 
با تمام امکان��ات و ظرفیت ها پای کار آمدند، مرحله بعد یعنی 

بازسازی و نوسازی را هم باید با همین روال ادامه دهیم.
وزیر کش��ور با اش��اره به اینکه اقدام��ات خوبی در زمینه 
بازس��ازی مناطق س��یل زده در اس��تان ها انجام شده است، از 
استانداران خواست در زمینه اطالع رسانی این اقدامات فعال تر 
عمل کنند و همچنین از ظرفیت صداوس��یمای اس��تان ها در 
جمع آوری کمک های مردمی و همراه سازی مردم در بازسازی 
این مناطق اس��تفاده کنند. وی با بیان اینکه استاندار مسئول 
بازسازی و نوسازی استان است، تاکید کرد: استانداران مناطق 
س��یل زده باید برای استان های معین وظایفی مشخص و برای 

آنها ایجاد تکلیف کنند.
وزیر کش��ور اضافه کرد: استانداران بایستی در بازسازی ها 
از توان و ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند و ضمن ایجاد 
بس��تر فعالیت برای بخش خصوص��ی، در هزینه ها و زمان نیز 
صرفه جویی کنند. وی با بیان اینکه اس��تانداران باید معاونین 
و فرمان��داران خ��ود را به گون��ه ای انتخاب کنند ک��ه بتوانند 
تصمیم��ات و برنامه ه��ای اس��تاندار را اجرایی کنن��د، افزود: 
همانطور که در وزارت کش��ور هر یک از معاونین، مس��ئولیت 
ح��وزه ای از وظایف و مأموریت ها را به طور کامل و همه جانبه 
برعهده دارند و همانطور که بنده به معاونین و استانداران خود 
اطمین��ان و اعتم��اد کامل دارم و با ای��ن پیش فرض هر کار و 
مس��ئولیتی را می پذیرم، استانداران هم باید اطمینان کامل به 

معاونین و فرمانداران خود داشته باشند.
رئیس ش��ورای امنی��ت درخصوص کنت��رل میزان جرایم 
در کش��ور گفت: استانداران، ظرفیت ش��وراهای تامین استان 
را برای بررس��ی عالمان��ه و تحلی��ل واقع بینانه و دقیق 
وضعیت کنترل جرایم، بیش از گذشته فعال کنند و 
براساس این بررس��ی های عالمانه و آمار و اطالعات 
دقیق، برنامه های متناسب را در جهت کاهش روند 

شیوع جرایم دنبال کنند.
وزیر کشور با تأکید بر ضرورت برخورد 
بسیار س��ریع و در عین حال کاماًل قانونی 
با مجرمان ادامه داد: استانداران موظفند 
ب��ا رویکرد پیش��گیری و کنترل جرایم، 
مجموعه ای از اقدامات از جمله، روند 
کارآم��د و مؤثر منته��ی به محاکمه 
مجرمان را از مراجع و دستگاه های 

ذیصالح در اس��تان ها پیگیری کنند. وی درخصوص برگزاری 
مراس��م اربعین امس��ال گفت: باید تالش کنیم که امسال این 
مراس��م را بدون هیچ مسئله و به صورت کاماًل روان و تسهیل 
ش��ده برگ��زار کنیم و بخش عم��ده ای از مس��ئولیت این کار 

برعهده استان ها خواهد بود.
رحمانی فضلی همچنین به اهمیت توجه عملی و واقعی به 
جلی مش��ارکت و همکاری مردم در همه حوزه ها اش��اره کرد و 
خطاب به استانداران گفت: به مردم اعتماد کنیم، زمینه مشارکت 
مردم در همه امور را فراهم کنیم و در این مس��یر بخل نورزیم، 
از م��ردم کمک بگیریم و تاجایی که قانون اجازه می دهد بخش 
خصوصی را در کارها سهیم کنیم؛ چراکه با خالقیت و ایده های 

بهتر و راه های جدید، به نحو مطلوب تری اقدام خواهند کرد.
وزیر کش��ور به موضوع برگزاری انتخابات در س��ال جاری 
اش��اره کرد وگف��ت: بی طرف��ی، اج��رای مّر قانون، س��المت 
انتخابات، مشارکت باال و امنیت انتخابات، اصول وزارت کشور 

در برگزاری انتخابات است و از آن کوتاه نمی آییم.
وی با بیان اینکه ۴۰س��ال تجربه در برگ��زاری انتخابات 
داری��م، افزود: ان ش��ااهلل این انتخابات با ش��کوه تر خواهد بود 
و این بار هم ملت ایران با صالبت به دش��منان نش��ان خواهد 
داد که دش��من موفق نمی ش��ود. وزیر کشور در بخش دیگری 
از س��خنان خ��ود در جمع اس��تانداران بر اهمی��ت و ظرفیت 
باالی دفاتر بانوان اس��تانداری ها تاکی��د کرد و گفت: توجه به 
موضوع بان��وان باید از چارچوب وظایف رس��می اداری خارج 
ش��ود، چراکه زنان کشور ظرفیت بس��یار بزرگی در حوزه های 

سیاسی،اجتماعی، اقتصادی و تربیتی هستند.
رحمانی فضلی از استانداران خواست تا در جلسات استانداری 
مانند شورای اداری، شورای توسعه و برنامه ریزی و ستاد بحران؛ 
از ظرفیت دفاتر بانوان استفاده کنند و گفت: گرچه در ترتیبات 
برگزاری این جلسات، حضور مدیران کل دفاتر بانوان ذکر نشده 

است اما می توان از حضور و نظرات آنها استفاده کرد.
وزیر کشور همچنین به نقش دفاتر بانوان در شرایط بحرانی 
چون س��یل اخیر اش��اره کرد و ضمن اشاره به شرایط سخت تر 
بانوان در زمان پس از بحران، گفت؛ زنان شرایط خاصی از نظر 
روحی و جسمی دارند و بهتر است دفاتر بانوان فعال تر شوند، با 

این افراد صحبت کنند و حرف دل این قشر را بشنوند.
رحمانی فضلی از اس��تانداران خواس��ت تا دفات��ر بانوان را 
جدی بگیرند و در جلسات مختلف، مدیران کل دفاتر بانوان را 
مشارکت دهند. وی همچنین از استانداران خواست از ظرفیت 
مش��اور امور روحانیت اس��تاندار برای پیگی��ری امور و ارتباط 
مس��تقیم و مس��تمر با فضال، علما و ش��خصیت های روحانی، 

بیش از پیش استفاده کنند.


